
_ М І Н І С Т Е Р С Т В О   О С В І Т И   І   Н А У К И   У К Р А Ї Н И _ _ _ _ _ _  

(найменування центрального органу управління освітою і наукою, власника) 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА ФРАНКА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

                                                                        Кафедра геоморфології і палеогеографії 

 

                                                                                                             

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан   факультету  

 

____________________В.І. Біланюк   

 

“______”____________________  2020  року 

  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

 __________________________ПРИКЛАДНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ______________________ 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 

напрям підготовки ___бакалавр        з галузі знань 10 Природничі науки____________ 

(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність ____106 «Географія»____________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація __________геоморфологія і палеогеографія__________________________ 

(назва спеціалізації) 

факультет _____________________географічний__________________________________ 

   (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 навчальний рік 

 



2 

 

  

    

 

Робоча програма __________ «ПРИКЛАДНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ»____________ для 

студентів 

(назва навчальної дисципліни)     

 

за напрямом підготовки   Бакалавр географії,    

 

 

Розробники:    

В.о.завідувача кафедри, докт. географ. наук, професор Дубіс Л.Ф.,   

доценти кафедри, кандидати географ. наук Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М. 
                                                                        (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)  

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри геоморфології і палеогеографії 

 

Протокол від “_2_”___вересня___2020   року № _2__ 

 

В.о. завідувача кафедри геоморфології і палеогеографії ____________________ _Дубіс Л.Ф._ 

                                                                                                         (підпис)                                    

(прізвище та ініціали)        

 

 

 

Схвалено Вченою радою географічного факультету 

Протокол від     « __»                              2020 року,  № ___ 

Голова ______________________(Біланюк В.І.) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 

 

 

 

 ©Дубіс Л. Ф., Байрак Г. Р.,  

Гнатюк Р. М., Горішний П. М., 2020 рік 

©Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2020 рік 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний (освітній) 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

__10 Природничі науки__ 

(шифр і назва) 
Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

106 Географія 

(шифр і назва) 

Модулів –   3 

Спеціальність: Географія 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–   денна – 120,          

заочна -   

3-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  64 

самостійної роботи 

студента – 56 

Освітньо-кваліфікаційний 

(освітній) рівень: 

Бакалавр 

 

 32 год.      год. 

Лабораторні 

32 год.              год. 

Самостійна робота 

 56 год.  год. 

Вид контролю:  

екзамен    

 

Навчальна практика 

диференціальний залік 

  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання –   32 год. –  лекц., 32 год. –  лабор., 56 год. – самост. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Прикладна геоморфологія» призначена для ознайомлення 

бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія» з теоретичними та прикладними знаннями щодо 

особливостей морфології, генезису та віку рельєфу, чинників його формування, розвитку і 

функціонування сучасних геоморфологічних процесів. Навчальна дисципліна скерована також 

на формування практичних навиків для вирішення різнопланових прикладних завдань щодо 

оцінки рельєфу та розвитку сучасних рельєфотвірних процесів.  

 Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань 

щодо дослідження різних генетичних типів і форм рельєфу, аналізу основних чинників їх 

формування, оцінки інтенсивності розвитку сучасних ендо- і екзогенних геоморфологічних 

процесів, визначення їхньої ролі у формуванні рельєфу Землі. Важливою складовою курсу є 

набуття студентами розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних форм 

рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву в контексті 

змін клімату на Землі. Значну увагу приділено сучасним тенденціям геоморфологічних 

дослідження, в тім новітнім методам вивчення рельєфу та рельєфотвірних процесів. 

 

 Головні завдання:  

✓ ознайомити студентів з об’єктом, предметом дослідження та головними завданнями 

прикладної  геоморфології, її місцем і значенням в науках про Землю;   

✓ розкрити головні наукові концепції та теорії формування рельєфу;  

✓ проаналізувати науково-методичні засади вивчення рельєфу й сучасних 

геоморфологічних процесів; 

✓ сформувати в студента систему теоретичних і прикладних знань про різні генетичні  

типи і форми рельєфу,  основні чинники їх формування; 

✓ сформувати у студента розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних 

форм рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву 

в контексті змін клімату на Землі; 

✓ сформувати навики комплексного аналізу рельєфу та оцінки сучасних процесів для 

різних типів природокористування. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

✓ історію розвитку прикладної геоморфології, її структуру та місце в системі наук 

про Землю; 

✓ головні концепції розвитку рельєфу та науково-методичні засади дослідження 

різних генетичних форм рельєфу; 

✓ морфологічну та генетичну класифікації рельєфу, чинники і процеси, які формують 

рельєф земної поверхні; 

вміти: 

✓ описувати та  аналізувати різні генетичні типи та окремі форми рельєфу; 

✓ застосувати методи досліджень з метою вивчення різних генетичних типів і форм 

рельєфу та сучасних геоморфологічних процесів; 

✓ аналізувати головні чинники і процеси, що формують рельєф земної поверхні;  
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✓ складати загальні, морфометричні та  спеціальні геоморфологічні карти;  

✓ використати отриманні знання у практичній діяльності, в тім для оцінки рельєфу 

та розвитку сучасних геоморфологічних процесів.  

  

 

Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ № 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ. 

Тема 1. Основні методологічні положення прикладної геоморфології. Етапи становлення 

та місце в системі наук про Землю. 

Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження прикладної геоморфології. Місце 

прикладної геоморфології в системі наук про Землю. Історія розвитку та етапи становлення  

прикладної геоморфології. Сучасні наукові та прикладні напрямки дослідження в прикладній 

геоморфології. Головні концепції в геоморфології. Сучасні українські геоморфологічні  школи.  

Тема 2. Загальні закономірності будови рельєфу. Класифікація рельєфу та 

геоморфологічних процесів.  

Загальні закономірності будови рельєфу Землі. Аналіз головних чинників і процесів 

рельєфоутворення Землі. Ендо- і екзогенні процеси та джерела їхньої енергії. Морфологічна, 

морфометрична та генетична класифікація рельєфу.  Класифікація геоморфологічних  процесів.  

Тема 3. Ендогенні процеси і їх роль у формування рельєфу Землі.  

Тектонічні рухи і їх роль у рельєфоутворенні Землі. Рельєф і геологічні структури. 

Морфоструктури і їх класифікація. Основні фізико-хімічні параметри магми й їхній вплив на 

морфолітогенез земної поверхні. Інтрузивний магматизм. Вулканізм. Вулканічний рельєф і 

продукти виверження вулканів. Географічне поширення  вулканів і специфіка їх активності. 

Землетруси як фактор ендогенного рельєфоутворення. 

Тема 4. Екзогенні процеси і їх роль у формування рельєфу Землі. Прикладне значення 

досліджень екзогенних процесів. 

Класифікація екзогенних процесів. Поняття про «морфоструктуру». Роль процесів 

вивітрювання, денудації і акумуляції у формуванні рельєфу землі. Класифікація процесів 

вивітрювання, особливості їх прояву в різних морфокліматичних зонах. Кора вивітрювання. 

Вплив клімату на процеси рельєфоутворення. Небезпечні екзогенні процеси і заходи боротьби з 

ними. 

МОДУЛЬ № 2 

АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ І ПРОЦЕСІВ, 

ЯКІ ФОРМУЮТЬ РЕЛЬЄФ ЗЕМЛІ. 

 

Тема 5. Схилові процеси і рельєф схилів. Значення вивчення схилів для різних прикладних 

цілей. 

Поняття «схил». Класифікація схилів. Причини виникнення, механізми розвитку та 

функціонування різних типів схилових процесів. Схилові процеси і рельєф схилів. Вік схилів. 

Класифікація схилів і схилових процесів. Гравітаційні процеси (обвали, осипи, каменепади, 

селі, лавини), їхня характеристика та наслідки розвитку. Зсувні процеси. Процеси відсідання 

(розсідання). Механізм руху плаща уламків на схилах. Куруми. Делювіальні процеси. Сучасні 

погляди на розвиток схилів. 

Тема 6. Флювіальні процеси і форми, їх класифікація. Практичне значення вивчення 

флювіального рельєфу.  

Генетичний ряд форм флювіального рельєфу. Площинна і лінійна ерозія. Причини та 

механізми розвитку різних форм флювіального рельєфу. Базис ерозії. Головні закономірності 

роботи водотоків. Тимчасові водотоки і створені ними форми рельєфу. Ерозійно-акумулятивна 

робота рік. Руслові процеси і класифікація русел. Поняття про профіль рівноваги річки. Річкові 

долини. Русло, його динаміка і морфологічні особливості. Заплава (формування, будова і 

рельєф, типи заплав). Річкові тераси. Морфологічні і генетичні типи річкових долин. Асиметрія 
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річкових долин. Річкові і долинні системи, басейни і вододіли. Перебудова річкової сітки. 

Практичне значення вивчення флювіального рельєфу. 

Тема 7. Гляціальні та флювіогляціальні форми рельєфу. Прикладне значення вивчення 

льодовикових процесів і форм рельєфу. 

Умови утворення і розвитку льодовиків. Типи льодовиків. Робота льодовиків та її 

геоморфологічні наслідки. Гляціальні і флювіогляціальні відклади та форми. Рельєф областей 

давніх материкових зледенінь. Поняття про перигляціальну зону. Прикладне значення вивчення 

льодовикових процесів і форм рельєфу. 

Тема 8. Процеси і рельєф областей багаторічної мерзлоти. Практичне значення вивчення 

кріогенних процесів. 

Поширення багаторічної мерзлоти. Сучасний рельєф і особливості морфодинамічних 

процесів зони багаторічної мерзлоти. Типи мерзлотних деформацій і їх відображення у рельєфі 

земної поверхні. Процеси виморожування і сортування пухкого матеріалу. Поняття про 

термокарст і сучасні зміни розвитку процесів областей багаторічної мерзлоти у контексті змін 

клімату. Практичне значення вивчення кріогенних процесів.  

Тема 9. Еолові процеси і форми рельєфу аридних країн. Давні еолові процеси, їх значення 

для проведення палеогеографічних реконструкцій. 

Вітер як чинник розвитку й функціонування еолових процесів. Природні умови розвитку і 

закономірності поширення еолових процесів на Землі. Форми дефляційного і коразійного 

рельєфу. Еолові акумулятивні форми. Закон єдності ерозійно-акумулятивного процесу. Зв’язок 

між аеродинамічними особливостями функціонування вітропіщаного потоку та еоловими 

акумулятивними формами земної поверхні. Палеоеолові процеси, значення їх досліджень для 

реконструкцій давніх природних умов і прогнозування змін клімату. 

Тема 10. Карст і карстові форми рельєфу. Значення вивчення карстового рельєфу  для 

проектування доріг, гідротехнічних споруд, містобудівництва. 

Поняття «карст» і суть карстового процесу. Чинники й умови карстоутворення. Типи 

карсту. Механізми утворення і морфоскульптура відкритого карсту. Причини та умови 

виникнення закритого (підземного) карсту. Морфоскульптура підземного карсту. Ріки і долини 

карстових областей. Печери. Зонально-кліматичні типи карсту. Псевдокарстові процеси і форми 

рельєфу. 

Тема 11. Берегові морські процеси і форми рельєфу. Рельєф дна Світового океану. 

Прикладне значення дослідження берегових процесів та  рельєфу Світового 

океану. 

Поняття «берег». Гідродинамічні процеси берегової зони: джерела енергії та види руху 

води. Поперечне і поздовжнє переміщення наносів, створювані при цьому форми рельєфу. 

Абразійні та акумулятивні форми берегової зони. Генетичні типи берегів. Інженерно-

геоморфологічні та геоекологічні проблеми вивчення берегів Світового океану. 

Тема 12. Антропогенний рельєф. Біогенні форми рельєфу. 

Загальні поняття про масштаби господарської діяльності людини та вплив її на рельєф. 

Зміни рельєфу, зумовлені господарською діяльністю людини. Типи антропогенного рельєфу. 

Антропогенна геоморфологія та  її значення.  

 

МОДУЛЬ № 3 

ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ. 

Тема 13. Прикладне значення геоморфологічних досліджень.  

Роль вивчення рельєфу для лісогосподарських, сільськогосподарських, рекреаційних і 

природоохоронних потреб. Інженерно-геоморфологічне дослідження для різних типів 

будівництва. Урбогеоморфологія. Пошукова геоморфологія. Значення вивчення рельєфу і 

сучасних геоморфологічних процесів у контексті змін клімату на Землі. 

Тема 14. Геоморфологічне картографування: суть і значення. Геоморфологічні 

дослідження при пошуках корисних копалин. 
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Типи геоморфологічних карт, їх зміст. Способи складання морфометричних карт, 

загальних геоморфологічних карт, окремих категорій форм, геоморфологічної регіоналізації, 

морфодинамічних, палеогеоморфологічних, геоморфологічного прогнозу, прикладних. 

   

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ. 

Тема 1. Основні 

методологічні положення 

прикладної геоморфології. 

Етапи становлення та 

місце в системі наук про 

Землю. 

6 2  1  3       

Тема 2. Загальні 

закономірності будови 

рельєфу. Класифікація 

рельєфу та 

геоморфологічних процесів.  

7 2  2  3       

Тема 3. Ендогенні процеси і 

їх роль у формування 

рельєфу Землі. 

9 4  2  3       

Тема 4. Екзогенні процеси  і  

їх роль у формування 

рельєфу Землі. Прикладне 

значення досліджень 

екзогенних процесів. 

7 2  2  3       

Разом за модулем 1 28 10  7  12       

Модуль 2. АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ І ПРОЦЕСІВ,  

ЯКІ ФОРМУЮТЬ РЕЛЬЄФ 

Тема 5. Схилові процеси і 

рельєф схилів. Значення 

вивчення схилів для різних 

прикладних цілей. 

8 3  2  3       

Тема 6. Флювіальні процеси 

і форми, їх класифікація. 

Практичне значення 

вивчення флювіального 

рельєфу. 

10 3  2  5       

Тема 7. Гляціальні та 

флювіогляціальні форми 

рельєфу. Прикладне 

значення вивчення 

льодовикових процесів і 

форм рельєфу. 

10 2  3  5       

Тема 8. Процеси і рельєф 

областей багаторічної 

мерзлоти. Практичне 

значення вивчення 

кріогенних процесів. 

8 2  1  5       

Тема 9. Еолові процеси і 

форми рельєфу аридних 

країн. Давні еолові процеси, 

їх значення для проведення 

палеогеографічних 

реконструкцій. 

10 2  3  5       

Тема 10. Карст і карстові 10 2  3  5       
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форми рельєфу. Значення 

вивчення карстового 

рельєфу  для проектування 

доріг, гідротехнічних 

споруд, містобудівництва. 

Тема 11. Берегові морські 

процеси і форми рельєфу. 

Рельєф дна Світового 

океану. Прикладне значення 

дослідження берегових 

процесів та  рельєфу 

Світового океану. 

10 2  2  5       

Тема 12. Антропогенний 

рельєф. Біогенні форми 

рельєфу.Антропогенна 

геоморфологія  та її 

значення. 

2 2  1  3       

Разом за модулем 2 72 18  17  36       

Модуль 3. ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ. 

Тема 13. Прикладне 

значення геоморфологічних 

досліджень 

10 2  4  4       

Тема 14. Геоморфологічне 

картографування: суть і 

значення. Геоморфологічні 

дослідження при пошуках 

корисних копалин. 

10 2  4  4       

Разом за модулем 3 20 4  8  8       

Усього годин 120 32  32  56       

                                   

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Лабораторна робота № 1.  

Прикладне використання морфометричних показників рельєфу 

1.1.Складання картограми вертикального розчленування, обчислення відносних 

висот 

2 

 1.2. Складання картограми горизонтального розчленування рельєфу 2 

 1.3. Побудова рози-діаграми орієнтування тальвегів долинних форм 2 

 1.4. Побудова гіпсометричного профілю і карти крутості схилів 2 

 1.5. Морфологічна характеристика рельєфу 2 

2 Лабораторна робота № 2. 

Використання знань про вік і генезис рельєфу для пошуку корисних 

копалин 

2.1. Визначення віку рельєфу. Контрольна робота 

4 

3 Лабораторна робота № 3.  

Інтерпретація геолого-геоморфологічного профілю для різних інженерних 

потреб 

3.1. Викреслення морфологічного профілю 

4 

 3.2.Виділення шарів і елементів рельєфу для геол.-геом профілю 4 

 3.3. Аналіз історії розвитку рельєфу (карбон-юра-крейда) 6 

4 Лабораторна робота № 4. 

Прикладні аспекти використання геоморфологічних карт 

4.1.Побудова геоморфологічної карти 

4 

Разом 32 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи прикладної геоморфології. 12 

2 Аналіз головних чинників і процесів, які формують рельєф. 36 

3 Прикладне значення геоморфології. 8 
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Разом 56 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання студенти виконують під час лабораторних робіт. Кожний студент 

отримує власне завдання.  Рівень виконання власних завдань виявляє увесь спектр засвоєних 

студентом знань і отриманих навиків під час вивчення дисципліни «Прикладна 

геоморфологія».     

 

10. Методи навчання 

Для засвоєння  курсу із «Прикладної геоморфології» проводиться три види навчальних 

занять: лекції, лабораторні роботи і геоморфологічний розділ навчальної практики. При 

викладі лекційного матеріалу по кожній темі підготовлені лекції-презентації, з фотографіями, 

рисунками, розрізами, картосхемами, аерофото- і космічними знімками, короткими фільмами, 

що відображають різні генетичні типи рельєфу та демонструються механізми їхнього 

утворення. 

 

11. Методи контролю                                                               

Контроль за якістю знань здійснюється через виконання лабораторних робіт (40 балів), 

двох контрольних робіт (10 балів), а також бліц-опитування на лекціях. Підсумкова оцінка (зі 

100 балів) складається з отриманої на іспиті (50 балів) + лабораторні і контрольні роботи (50 

балів). За геоморфологічний розділ комплексної географічної практики – диференційована 

оцінка за міжнародною та українською шкалою. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

 

Поточне тестування та лабораторні роботи 

Підсумковий 

тест (екзамен) 

 

Сума 

Лабораторні роботи Змістові модулі  

50 

 

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 модуль1 модуль2 

2 2 2 4 2 4 2 4 6 6 6 5 5 

= 40 = 10 

Т1, Т2, ... Т16 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
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13. Методичне забезпечення 

1. Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія». 

Навчально-методичний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – 

77 с. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології. Київ, «Вища школа», 2005. – 495 с. 

2. Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, M. 

Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.  

3. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970. – 271 с. 

4. Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN. – 2006. – 460s.   

5. Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. 

Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с. 

6. Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник / І. М. Сіренко. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263с. 

7. Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) / В. Мізерський; пер. з польськ.: Р. 

Смішко. – Вид.2-ге, випр. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 354 с.  

8. Динамическая геоморфология : Учеб. пособие. / Под ред. Г. С. Ананьева, Ю. Г. Симонова, А. 

И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ. 1992. – 448 с.   

9. Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski. – Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.  

10. Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy 

Smolskiej i Dordty Giriat]. – Warszawa, 2007. – 463 s 

11. Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і 

географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – 

Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с. 

Допоміжна 

12. Mieczyslaw Klimaszewski. Geomorfologia, Wydawnictwo Nankowe PWN, Warszawa, 2003. – 273 

c. 

13. И.С. Щукин. Общая геоморфология. Изд. Московского ун-та. Т. І, 1961. – 608 с.; т. ІІ, 1964. – 

555 с; т. ІІІ, 1974. – 380 с.  

14. Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. доктора географічних наук, професора 

В. П. Палієнко. – Київ: Наукова думка, 2005. – 268 с.  

15. Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т.1: Руслове процессы: факторы, 

механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. – М.: Изд-во 

ЛКИ, 2008. – 608 с. 

16. Ободовський О. Г. Руслові процеси: підручник / О. Г. Ободовський.  – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2017. –  511 с. 

17. Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів : Навч. посібн. / Н. І. Карпенко. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.  

18. Ковальчук І. П. Флювіальна геоморфологія. Текст лекцій / І.П. Ковальчук–Львів.: вид-во 

ЛДУ, 1992 


